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Goed geïnformeerd met de nieuwsbrief van
Geerts Assurantiën
Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van belangrijke
wetenswaardigheden en nieuwsfeiten op het gebied van
verzekeringen en financieringen. Wilt u meer weten over (een van)
de onderwerpen? Wij horen graag van u!

Dave Geerts: "Betrokkenheid bij onze klanten is generatie overstijgend"
In elke nieuwsbrief vertelt een medewerker over zijn/haar werk bij
Geerts Assurantiën. Deze keer is dat Dave Geerts, eigenaar en derde
generatie Geerts.
Als derde generatie Geerts ‘als financieel adviseur’ heeft Dave met andere
uitdagingen te maken dan zijn opa en vader. “Automatisering en de steeds
snellere communicatie via e- mail, internet, etc. hebben een flinke impact
gehad op de wijze van adviseren en bemiddelen. De communicatie
verloopt veel sneller, maar tegelijkertijd ervaren wij ook meer tijdsdruk. Ik
denk dat in de tijd van mijn opa het wat makkelijker en gemoedelijker ging.
Ondanks de vergaande automatisering en de veranderde manier van
communiceren, spannen we ons uitermate in om 'deze gemoedelijkheid' te
behouden. Ik heb het begrip ‘klanttevredenheid’ met de paplepel
ingegoten gekregen en probeer dat ook steeds aan alle medewerkers over
te brengen. Daardoor is de betrokkenheid bij onze klanten generatie
overstijgend.
De diversiteit in het adviseren aan bedrijven en particuliere klanten maakt
dat de werkzaamheden altijd boeiend blijven. Vandaag adviseer ik een
grootzakelijke klant over de best passende verzekeringsoplossingen voor
zijn bedrijf en morgen ben ik met een particuliere klant bezig om zijn
nieuwe hypotheek vorm te geven.
Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen heb ik de afgelopen
decennia meer ingezet op groei van het bedrijf. Het behalen van
schaalvoordelen is belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf, om zo
ook in de toekomst de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te
kunnen behartigen. Het juiste team met capabele, klantgerichte
medewerkers heeft hieraan de afgelopen jaren een grote bijdrage
geleverd. Ik ben als ondernemer bijzonder trots op de bevlogen- en
betrokkenheid van alle medewerkers van het bedrijf. Met behulp van het
juiste team om mij heen kan de klant optimaal bediend worden.

Geen autogordel, geen schade-uitkering
Het is in Nederland verplicht in de auto een gordel te dragen. Niet
iedereen houdt zich aan die verplichting. Dat blijkt uit onderzoek van de
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar
de dodelijke ongevallen die in 2017 op rijkswegen hebben
plaatsgevonden. Van de overleden inzittenden droeg een derde geen
autogordel.
Een paar weetjes (bron: Rijksoverheid):
- gordel: vermindert de kans op letsel met 40%
- boete voor rijden zonder gordel: € 140,- kinderen langer dan 1,35 meter: autogordel

- kinderen kleiner dan 1,35 meter: kinderautostoeltje
- ontheffing op verplichting gordel: CBR
Nog een weetje: het niet dragen van een gordel kan invloed hebben op
schadevergoeding na een ongeluk. Afhankelijk van de verzekeraar krijgt u
minder of zelfs geen uitkering op de schade- of
ongevalleninzittendenverzekering. Weten hoe dat zit? Neem contact met
ons op voor meer informatie.

Diefstal: minder auto's, meer scooters
Het aantal autodiefstallen in Nederland neemt af. Auto’s blijken steeds
moeilijker te stelen in tegenstelling tot brommers en scooters. Daarvan is
het aantal diefstallen dan ook toegenomen. Vooral in de grote steden.
(Bron: liv.nl) Dieven zetten ze op een aanhangwagen of in een busje en
nemen later alle tijd om het slot open te breken. Binnen parkeren in
schuur, stalling of box is het beste. Als u buiten parkeert, is het belangrijk
om het slot van uw scooter altijd ergens aan vast te maken, zoals een hek,
paal of fietsenrek.
Een verzekeraar stelt vaak eisen aan het scooterslot om voor de
diefstaldekking in aanmerking te komen. U kunt ook een alarmsysteem
installeren of uw scooter laten registreren met elektronische merktekens.
Daarmee kan de politie uw gestolen scooter sneller opsporen. Bovendien
geven sommige verzekeraars daarvoor een korting op de premie. Neem
contact met ons op en wij helpen u graag met een passende verzekering
en beveiliging van uw scooter.

Wat is uw testamentmoment
“Eerste kleinkind, nieuwe liefde of een stukgelopen relatie. Op zulke
momenten denkt u vast niet aan een testament. Terwijl dat wel belangrijk
is. Want deze gebeurtenissen zorgen voor een grote verandering in uw
leven.” Met #testamentmoment wijst de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) op de noodzaak van een testament. Met een
testament bepaalt u zelf wat er met uw bezittingen gebeurt na uw
overlijden. Een testament is niet verplicht, maar geeft vaak wel een
geruststellend gevoel. Vooral als uw gezinssituatie niet ‘doorsnee’ is en u
andere dingen wilt dan het wettelijk erfrecht. Meer weten? De checklist
van de KNB helpt u na te denken over de mogelijkheden van uw
testament en wat u belangrijk vindt.
Voor een gerust gevoel over de kosten rondom uw begrafenis is een
uitvaartverzekering een goede oplossing. Wij helpen u graag met de best
passende vorm. Heeft u uw uitvaartverzekering jaren geleden al geregeld?
Oude polissen zijn doorgaans niet geïndexeerd. Dat betekent dat de
uitkering niet overeenkomt met de jaarlijks stijgende kosten van een
uitvaart. Komt u even bij ons langs? Dan kijken wij het voor u na.

Meerwaarde appartement zelf verzekeren
Als u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de Vereniging
van Eigenaars (VvE). De VvE:
- is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw
- behartigt de belangen van alle appartementseigenaars
- is verplicht het appartementencomplex te verzekeren
Omdat de VvE voor een opstalverzekering moet zorgen, hoeft u zelf geen
opstalverzekering voor uw appartement af te sluiten. Maar als u een
nieuwe keuken of badkamer heeft geplaatst, kan uw appartement meer
waard zijn dan de andere appartementen in uw gebouw. Dit is meestal niet
bij de opstalverzekering van een VVE meeverzekerd. In zo’n situatie is het

handig zelf een opstalverzekering af te sluiten of een zogenaamde
dekking Eigenaarsbelang. Wilt u hier meer over weten? Wij helpen u
graag verder.

Het gevaar van lithiumbatterijen
Op dit moment rijden er ruim 200.000 elektrische auto’s op de
Nederlandse wegen. In vergelijking met andere landen heeft Nederland
het grootste aantal laadpunten. Mooi voor de CO2-uitstoot, maar het
brengt ook nieuwe risico’s met zich mee zoals de lithiumbatterij. Deze zit
in ongeveer de helft van de elektrische voertuigen ingebouwd. Het kan na
een stevige botsing brand veroorzaken, zelfs nog een paar dagen na de
aanrijding. Daarom overleggen verzekeraars met bergers en brandweer
hoe dit te voorkomen.
Een lithiumbatterij is een oplaadbare accu die bijvoorbeeld ook zit in
elektrische fietsen, elektrisch speelgoed, smartphones en tablets. Ze
hebben in verhouding veel meer energie dan een standaard penlitebatterij.
Een paar tips voor veilig gebruik:
- gebruik alleen de originele oplader van het apparaat
- lever een beschadigde batterij direct in bij een inleverpunt
- gooi afgedankte batterijen nooit bij het reguliere afval
- laad batterij op in een ruimte met een rookmelder
Is het ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch misgegaan? Dan wilt u
terug kunnen vallen op een goede verzekering. Daarvoor kunt u natuurlijk
bij ons terecht.
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